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M�lletler� kurtaranlar yalnız ve ancak 
öğretmenlerd�r.Öğretmenden eğ�t�c�den 
mahrum bur m�llet henüz b�r m�llet adını alma 
yeteneğ�n� kazanamamıştır. (M.Kemal Atatürk)
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7. Sınıf
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Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “gereken önemi vermek “ 
anlamında bir deyim kullanılmıştır?

A)Yapılan bütün tariflerin ötesinde eğitim, öğretmenler için 
her zaman yaratıcı ve dinamik bir zemin olabilir.

B) İçinden geldiği için bizimle eğleniyordu, başkalarına teşhir 
etmek için değil. İçinden geldiği için bize kızıyordu, başkaları 
da kızdığı için değil. 

C)Öğretmen, öğrencilerinin olabileceklerinin en iyisi olma-
larına kendini adamıştır; bu amaç doğrultusunda emek ve 
zaman verir.

D) Bilgisini canlı tutup geliştiren, varoluşundaki aklı, inancı, 
değerleri ve heyecanları göz ardı etmeyen, önemseyip gelişti-
ren kişi, usta öğretmendir.

Öğrencilerime anlattığım ilk şey, birinin yorumuna asla gül-
mememiz ya da onunla alay etmememiz gerektiğidir. Sınıftaki 
herkesin katkıda bulunabileceği bir şey vardır ve sınıfımızın 
olabildiğince gelişebilmesi için, herkesin görüş ve fikirlerini 
duymamız gerekmektedir. Aynı düşüncede olmamanın doğal, 
herkesle her konuda anlaşıyor olmamanın çok insanca oldu-
ğunu anlatıyorum onlara. Ancak, duygularınızı belirtmenin 
bir doğru bir de yanlış yolu olduğuna dikkat çekiyorum. Her 
birimiz farklıyız; farklı yeteneklerimiz, farklı deneyimlerimiz 
ve şimdiye kadar geçtiğimiz farklı yollar vardır. Yanınızdaki 
kişinin fikrini oluşturan nedenlerin tümünü bilmek olanak-
sız. Bundan dolayı, kimseye tepeden bakmadan ve düşünce 
tarzlarının yanlış olduğunu hissettirmeden onları anlamaya 
çalışmalıyız.

Yukarıdaki metnin ana fikri aşağıdakilerden hangisidir?

A) Arkadaşlarımızla asla alay etmemeliyiz.
B) Birbirimizin farklılıklara saygı duymalıyız.
C)Duygularımızı belirtirken dikkatli olmalıyız.

D)Arkadaşlarımızın tüm fikirlerini bilemeyiz.

2

3

Eskiden öğretmenin bir çocuğun saçını okşaması, hikayelere 
konu olur; öğretmene minnet duyulur, dilden dile anlatılırdı. 
Günümüz öğretmenleri ne fedakârlıklarda bulunuyor ama 
bunların hiçbiri için bir kuru teşekkürü bile duyamıyor.

Verilen paragrafta yer alan altı çizili sözcüklerin anlamı 
hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

minnet fedakarlık

A)
İyilik bilme, gönül bor-
cu, minnettarlık

Sağlığı yerinde olma 
durumu, esenlik

B)

Yapılan bir iyiliğe karşı 
kendini borçlu sayma, 
gönül borcu

Bir amaç uğruna veya 
gerçekleştirilmesi 
istenen herhangi bir şey 
için kendi çıkarlarından 
vazgeçme, özveri

C)
Sevgiyi sürdürme, sev-
gi, dostluk bağlılığı

Kendi gücünü ve imkân-
larını başka birinin iyiliği 
için kullanma

D)

Mutlu bir olay veya 
durumdan, yapılan bir 
iyilikten duyulan hoş-
nutluğu bildirme

Bir topluluğu oluşturan-
ların duygu, düşünce ve 
ortak çıkarlarda birbirle-
rine karşılıklı bağlanması

Aşağıdakilerden hangisi farklı bir anlatıcı tarafından 
anlatılmıştır?

A) Hakikat saygısı, öğretmenin hayatında değişik biçimlerde 
kendini gösterir, kendine saygı, öğrencisine saygı ve belki de 
en kapsamlısı, yaşama saygıdır.

B)Hafızamı her zorladığımda yeni anılar kafamda canlanıyor. 
Peki neden? Bizim hayatımıza bir şekilde dokunan bu öğret-
menin ne günahı vardı?

C)Öğrencilerime gerçek bir takımın ya da ailenin başkalarının 
çabalarını destekleyip alkışlamasına örnek vermeye çalışırım.

D) Soru sorulmayan bir ders düşünebilir misiniz? İyi bir ders, 
bir etkinlikler bütünüdür. Bu yüzden de öğretmenlik filozof-
luktur diyorum.

4

5

Öğretmenin gücü, niyetinin saflığında gizlidir. Niyetinin saflı-
ğını inşa eden bir öğretmen, (I) gönlüne girmiş olan "insan 
öğrencisi" için güçlü bir savaş verir. Öğretmenin, kendisi 
için (II)verdiği bu savaşı gören öğrenci, kendi insan niyetini 
keşfetmeye yönelir ve o da kendi niyetinin saflığını (III)inşa 
etmenin önemini kavrar. Artık o da niyetinin saflığı içinde 
yiğitçe, anlamlı, coşkulu ve güçlü bir (IV)hayat yaşamaya 
azmetmiş bir savaşçıdır.

Yukarıdaki metinde numaralandırılmış
sözcük ya da sözcük grupları hangisi mecaz anlamıyla 
kullanılmamıştır?

A)I                    B)II                C) III                D)IV    

1
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Sevgi, verilen emek ve zaman ile kendini gösterir. (I) Seven 
insan, sevdiği kışının olabileceğinin en iyisi olarak mutlulu-
ğunu ister; bu amaca kendini adamıştır. Bir anne çocuğunu 
seviyor ise, o çocuğun olabileceğinin en iyisi olarak yetişme-
sine kendini adar. Niçin? Çünkü insanın ancak olabileceğinin 
en iyisi olduğu zaman mutlu olacağını bilir. (II) Anne, çocu-
ğunu sevdiği için onun gelişmesini ve mutlu olmasını ister. 
Hiçbir fedakârlıktan kaçınmaz. Karşılığında dilediği tek şey, 
çocuğunun mutlu olmasıdır. Hepsi bu.(III) Anne, emek ve 
zamanının karşılığı olarak çocuğunun mutluluğundan başka 
bir şey beklerse, bu sevgi olmaktan çıkar, bir çıkar ilişkisine 
döner.

Yukarıdaki parçada numaralandırılmış cümlelerin taşı-
dığı anlam hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Amaç-sonuç Şart-sonuç Sebep-Sonuç

B) Sebep-Sonuç Amaç-sonuç Şart-sonuç

C) Amaç-sonuç Sebep-Sonuç Şart-sonuç

D) Şart-sonuç Sebep-Sonuç Amaç-sonuç

I-Öğretmen olacak kişiler birçok aşamadan geçtikten sonra 
fakülteye kabul ediliyor ki bunların arasında zekâdan önce 
gelen iyi ilişkiler kurabilme, empati yapabilme, araştırmacı bir 
kişiliğe sahip olabilme gibi kriterler daha ön planda.

II- Finli öğretmenleri son derece başarılı yapan şey kesinlikle 
çok akıllı olmaları değil. Çünkü eğitim fakülteleri öğrencilerini 
zekâlarına göre seçmiyor. 

III- Bizdekine benzer bir sınav sonucunda yüksek puan alanla-
rı okula kabul etmiyor.

IV-Öğretmen olmak için üniversitelere başvuran her 10 kişiden 
sadece biri bu hakkı elde edebiliyor.

V-Yani son derece parlak, zeki ve yaratıcı bir birey olabilirsiniz 
ama bunlar Finlandiya’da öğretmen okullarına kabul edilmeniz 
için yeterli değil. 

    Numaralandırılmış paragrafları anlamlı bir bütün oluş-
turacak biçimde sıraladığımızda hangisi doğru olur?

A)  II-III-I-V-IV                        B) I-II-V-IV-III

C) II-III-V-I-IV                         D)I-IV-III-I-V

Helen'in öğrenmeye başlaması, yaşamının ilk on dokuz 
ayında zihninde yer etmiş "su" sözcüğünden yola çıkarak 
başladı. Öğretmeni Anne Sullivan, Hellen'i bir su pompasının 
yanına götürüp elini oraya tutmuş ve hemen ardından eline 
"su" sözcüğünü yazmıştı. Bu ilk sözcüğü takip eden birkaç 
saat iςinde Helen, 30 yeni sözcük daha öğrenmeyi başardı. 
Perkins Enstitüsü, Hellen'in başarılarını kamuoyuna duyur-
duğunda Helen Keller, tüm dünyada tanınan bir karaktere 
dönüştü. 

Yukarıdaki bölüm aşağıdaki metin türlerinden hangisin-
den alınmış olabilir?

A)Biyografi                                           B)Anı

C)Otobiyografi                                     D)Günlük

6

7

9

Aşağıdaki cümlelerden hangisi kanıtlanabilirlik açısın-
dan diğerlerinden farklıdır?

A)Öğretmenimiz derste fiiller konusunu işledi.

B)Yeni öğretmenim bana çok iyi davranıyor.

C)Okulumuzun müdürü dün dersimize girdi.

D)Ilgın, geçen hafta öğretmenin verdiği ödevi yapmamış.

10
(1)Fransa’nın meşhur İmparatoru Napolyon Bonapart, 
ordusuyla birlikte büyük bir zafer sonrası Paris caddelerin-
den geçerken güçlükle halkı yarmaya çalışan yaşlı bir adam, 
kalabalıkla mücadele ede ede caddenin kenarına kadar gelir. 
(2) Fakat caddeyi kordona almış olan askerler, kendisinin 
geçmesine müsaade etmezler. (3) İmparatorun huzuruna çık-
mak için uğraşan adam, Napolyonun gözüne ilişince: “Bırakın 
gelsin!” diye emir verdikten sonra, şeref kıtasına: “Dikkat, ha-
zır ol! Fransa geliyor!” diye selam durdurur. (4) Çünkü gelen 
adam, Napolyon’un öğretmenidir.

Yukarıdaki metinde numaralandırılmış cümlelerin han-
gisinde noktalama yanlışlığı yapılmıştır ?

A )1         B )2               C )3                  D )4

8
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Her ne kadar dijital çağda öğretmenin rolünün azaldığı 
söylense de ben aksine arttığını fakat işlevinin değiştiğini 
düşünüyorum. Öğrencilerin yeniliklere adapte olması bizden 
çok daha hızlı bir şekilde gerçekleşiyor. Onlara bir şeyler 
katabilmek için onlardan önde olmalıyız. Kendi branşımız 
dışında bizden alabilecekleri pek bir şey yoksa iletişimi de 
tercih etmeyeceklerdir. Bunun yanında “öğretmen ego”su-
nu bir kenara koyup öğrenme sürecini öğrencilerle birlikte 
etkileşimli tasarlayalım. Her öğrenciden öğrenebileceğimiz 
mutlaka çok şey vardır. Öğrenmek istersek tabi ki.

Bu metnin anlatımında aşağıdaki anlatım biçimlerinden 
hangisi kullanılmıştır?

A) Betimleme                        B) Tartışma
 
C) Açıklama                            D) Öyküleme

Çocuklar yaparak, deneyimleyerek öğrenirler. Öğrenciler 
okullarda yaşayarak yaşamayı öğrenmelidir. Bu aynı anda 
hem eğitimin amacı hem de sürecidir. John Dewey bunun için 
“Eğitim gelecek yaşama hazırlık değil, yaşamın kendisidir.” 
der. Okul o günkü hayatı aynen yansıtmalıdır. Çocuk var olan 
hayatın karmaşıklığından dolayı zorlanır ve aklı karışır. Bu 
yüzden okul hayatı aşamalı olarak gelişmeli, öncelikle çocu-
ğun ev hayatından alışkın olduğu aktivitelerle başlamalıdır. Ev 
hayatı da toplumsal hayatın bir biçimidir.  Çocuk zihinsel ve 
ahlaki olarak ilk buradan beslenir. Okulun görevi evde kazan-
dığı bu değerleri genişletmek ve derinleştirmektir.

Bu metinden aşağıdaki düşünce geliştirme yolarından 
hangisi kullanılmıştır?

A) Tanık Gösterme
B) Örnekleme
C) Sayısal Verilerden Yararlanma
D)Karşılaştırma

Sınıf veya buna ders de diyebiliriz, eğitim sürecinin en fazla 
somutlaştığı yerdir. (I) O yüzden sınıf; miktarı, süresi ve 
yöntemi ayrıntılı olarak belirlenmiş faaliyetlerin yapıldığı bir 
atölye gibidir. (II) Öğretmen bu atölyede Bakanlığın ve kuru-
mun belirlediği konular çerçevesinde kendisine tahsis edilen 
dersleri yapan kişidir. Öğretmenin, kendisinden beklenen 
içeriği, önceden tasarlandığı şekilde sınıfta öğrencilere aktar-
masını "öğretmenlik yapmak” olarak görüyorum. (III) Böyle 
bir öğretmen, "Geldim, benden beklenen konuları anlattım, 
gerekli düzenle disiplini de sağladım, belirli öğretim teknik-
lerini de uyguladım, soru sordum, değerlendirme yaptım 
ve dersi bitirerek görevimi tamamladım,” diye düşünebilir. 
(IV) Ancak bu, bizim altını çizdiğimiz bağlamda "öğretmen 
olmak” için yeterli değildir. Sınıfta öğretmen olmak, sadece 
o gün için planlanan paylaşımları aktarmanın ötesinde, bir 
sorumluluk taşımak ve sınıfta var olmaktır.

Yukarıdaki metinde numaralandırılmış cümlelerin han-
gisinden itibaren düşüncenin yönü değişmeye başlamış-
tır?

A)I                          B)II                  C)III                   D)IV

Dünyanın bütün çiçeklerini diyorum.
Ben köy öğretmeniyim, bir bahçıvanım,
Ben bir bahçe suluyordum, gönlümden,
Kimse bilmez, kimse anlamaz dilimden,
Ne güller fışkırır çilelerimden,
Kandır, hayattır, emektir, benim güllerim,
Korkmadım, korkmuyorum ölümden,
Siz çiçek getirin yalnız, çiçek getirin.

Yukarıdaki şiirde aşağıdaki söz sanatlarından hangisi 
yoktur? 

A) Benzetme                                 B) Karşıtlık

C) Konuşturma                            D) Abartma

Öğretmen, evde çocuklarıyla, öğretmenler odasında mes-
lektaşlarıyla ve özellikle sınıfta öğrencileriyle konuşurken 
meseleleri onların gözüyle görmeye çabalar, herhangi 
bir konuyla ilgili kararını da bu ilişkisinin ardından verir. 
Gündemdeki bir sorunu çözmek için o sorunun parçası olan 
insanların görüşlerini almaya özen gösterir. Başkasının 
gözüyle görmek, başkasının bakış tarzını anlamak onun için 
önemlidir ve tüm öğrencileriyle etkileşiminde bu değeri 
canlı tutmaya dikkat eder.

Yukarıdaki metnin konusu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sevgi                               B) Empati

C) Anlamak                         D) Çabalamak

11

12

13

14

15

(I)Bu süreçte zorlandığım anlarda referans noktası olarak hep 
kendi ergenlik dönemimi aldım. Zamanla keşfettiğim bir yön-
tem oldu bu. (II)Hangi yaş grubuna girersem hafızamı zorlaya-
cak ve o yaş grubundayken ders aldığım öğretmenleri hatır-
layacaktım. (III)Orta okul dönemi belkide ilkokul ya da lise 
kadar hatırlanamayacak bir geçiş evresi. Fakat sizden isteğim 
şu: (IV) Orta okul yıllarınıza gidin ve hangi öğretmeninizi ha-
tırladığınıza bir bakın ve onu neden hatırladığınızı sorgulayın.

Yukarıdaki parçada numaralandırılmış cümlelerin hangi-
lerinde yazım yanlışı yapılmıştır?

A) I-II                                       B) II-IV

C) III-IV                                   D) I-III

16
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Çalışma grupları oluşturulurken, grupların çeşitli ve den-
geli olmasına dikkat edin. Siz, öğretmen olarak, öğrencile-
rinizin güçlü ve zayıf yönlerini bildiğiniz için bu grupların 
daha dengeli oluşturulmasını sağlayabilirsiniz. Bu şekilde 
herkesin daha katılımcı olmasını sağlamış olursunuz. Spor 
aktiviteleri dahil olmak üzere birçok aktivitede öğrencile-
rin her birinin daha rahat ve güvende hissedeceği gruplar 
oluşturabilirsiniz.

Yukarıdaki parçada altı çizili fiillerden hangisi farklı 
bir kipte çekimlenmiştir?

A)edin                                    B)sağlayabilirsiniz

C)olursunuz                         D)oluşturabilirsiniz

Yukarıdaki metinden ve tanımdan hareketle hangi katı-
lımcının kurduğu cümlede zarf vardır?

A) Kaan                                           B) Tuğçe

C) Ferhan                                       D) Hülya
 

1917

18 Mahmut Öğretmen köy okulundaki 10 kişilik sınıfında 
öğrencilerine oturma planı yapmıştır. Ayça, Berfin, Cemal, 
Doruk, Emel, Figen, Hakkı, Irmak, Kemal ve Mikail isimli 
öğrencilerin sınıftaki oturma planları hakkında bilinenler 
şu şekildedir:

•Öğrencilerimiz her sırada ikişerli oturmaktadır ve toplam 
beş sıra vardır.
•Figen ikinci sırada Burak’ın arkası ve Mikail’in önünde 
oturmaktadır.
•Ayça ile Hakkı arasında iki sıra vardır.
•Emel, Cemal’in önünde Kemal ile oturmaktadır.

Bu bilgilere göre hangi öğrencilerin yerleri kesin belli 
değildir?

A)B-D             B)M-E                       C)C-H                    D)D-I

1.Metin
Küresel Öğretmen ödülü yarışmasında dünyanın en iyi 10 öğ-
retmeni arasına giren ilk ve tek Türk öğretmen Nurten Akkuş, 
Trabzon Üniversitesi'nde geleceğin öğretmenleriyle söyleşi 
gerçekleştirdi. Samsun Ayvacık Anaokulu'nun kurucu müdür-
lüğünü de yapan Nurten Akkuş, 2018 yılı Küresel Öğretmen 
Ödülü yarışmasında 173 ülkeden, 30 binden fazla öğretmen 
arasında dünyanın en iyi on öğretmeni listesine girdi ve 
eğitim nobeli olarak bilinen Küresel Öğretmen Ödülü'ne aday 
gösterildi. Ayrıca Dünya Öğretmenler Günü'nde de dünyaya 
ilham veren üç öğretmen arasında yerini aldı.

2.Metin
Eğitim, yeni kuşakların toplum yaşamındaki yerlerini almaları 
için gerekli bilgi, beceri ve anlayışları edinmelerine, kişilikle-
rini geliştirmelerine yardım etmektir. İyi eğitilmiş bir nesil iyi 
bir gelecek demektir. İyi bir geleceğe bizleri hazırlayacak olan 
yegane insan da öğretmendir. Bu yüzden toplumda el üstünde 
tutulması gereken en önemli meslek öğretmenliktir. Eğitime 
ve öğretmene önem veren toplumlar evlatlarını geleceğe ha-
zırlarken attıkları her adımı kendinden emin,sağlam ve güçlü 
bir şekilde atar.

Yukarıdaki metinleri dikkate aldığınızda aşağıdaki veri-
len bilgilerden hangisi doğrudur?

A )İki metinde de 3. kişili anlatıcı kullanılmıştır.

B )İki metinde de deyim kullanılmıştır.

C )İki metin de hikaye edici yazı türünden alınmıştır.

D )İki metinde de tanımlama yapılmıştır.
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Gaziantep Üniversitesinde düzenlenen “21.Yüzyılda 
Nasıl Bir Öğretmen“ konulu panelde katılımcıların bazı-
ları  şu ifadeleri kullanmıştır:

Kaan: İyi bir öğretmen, öğrencilerine yol göstermelidir.
Hülya: Çocuklar, gerçek öğretmen ile sözde öğretmeni bir-
birinden iyi ayırt eder.
Ferhan: Öğrencilerini görmezden gelen öğretmen tipi, 
çocukların duygu dünyasına giremez.
Tuğçe: Çocukları sevmeyen, öğretmekten zevk almayan 
öğretmen, gerçek bir öğretmen değildir

Zarf: Fiil, fiilimsi, sıfat ya da kendi türünden bir kelimenin 
anlamını tamamlayan kelimelere “zarf” denir.


